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       Z A P I S N I K                         
 
10. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 18. 

junija 2020, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Martin Cvetko 
3. Marko Čuden 
4. Milan Hosta 
5. Breda Jesenko 
6. Gorazd Kovačič 
7. Janez Marinčič 
8. Saša Oblak 

9. Aleš Ogrič 
10. Eva Plešnar 
11. Polonca Raušl  
12. Miran Repar 
13. Primož Rihtar 
14. Jernej Rogelj 
15. Miha Rus 
16. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Peter Lovšin – občinski urbanist  
3. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov. Opravičili sta se Patricija Kozin in Mateja Lekan – 
Štrukelj.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 8. in 9. redne seje ter 3. in 4. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnike. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 

SKLEP 67: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 8. in 9. redne seje ter 3. in 4. 

korespondenčne seje.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 8. in 9. redne seje ter 3. in 4. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-

27 – vzhodni del; 
6. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Brezovica; 
7. Predlog spremembe Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020; 
8. Predlog  nabave dezinfekcijskega osebnega prehoda ULTISAN UDH 200E. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Predstavil je zadeve glede COVID-19. Verjame, da so si svetniki uspeli prebrati večino 
pomembnih informacij na naših spletnih straneh, tudi v gradivu za prejšnjo sejo je izčrpno 
poročal, kako je delo potekalo. Sedaj delujemo precej normalno, občinska uprava v celoti 
funkcionira, nekoliko smo previdnejši pri sprejemanju strank. Nekaj ukrepov je ostalo tudi pri 
sprejemanju na deponijo pri JKP Brezovica in v zdravstvenih domovih. Upajmo, da ne bo 
ponovno treba uvajati ostrejših ukrepov. Vesel je, da bomo šolsko leto končali brez večjih 
težav. Preko počitnic bomo videli, kakšna bo situacija. O nabavi opreme bomo govorili še v 
nadaljevanju, tam bo lahko še kakšna beseda več. Zelo pomembna stvar, ki se je zgodila, je 
obisk ministra za infrastrukturo. Vesel je, da so občani, ki so mu blizu, uspeli takoj po koncu 
epidemije organizirati obisk za nas trenutno najbolj ključnega ministra. Na obisk smo se 
pripravili in fokusirali samo z eno točko – to je avtocestni izvoz. Upa, da smo ga uspeli 
uspešno argumentirati, odziv ministra je bil izjemno pozitiven. Dobili smo zeleno luč za 
nadaljevanje aktivnosti. Kako bodo potekale stvari bomo videli, dejstvo je, da imamo podporo 
za dokumente, ki jih pripravlja naš urbanist. Upa, da bomo šli v skladu s terminskim planom 
naprej, kar pomeni da lahko prihodnje leto pričakujemo že začetek gradnje. Na isto temo smo 
imeli včeraj sestanek na DARS-u. Sestanke imamo redno mesečno, med COVID situacijo 
sestankov ni bilo, vendar so v tem času elektronsko komunicirali. Sedaj nadaljujejo z 
aktivnostmi. Kar je novega je, da smo uvrščeni na prednostni seznam projektov, o katerem se 
glasuje v teh dneh. Gre za nabor projektov nad 5 milijonov evrov, naši projekti so krepko nad 
tem zneskom, nekje med 30 in 50 milijoni. Financiranje bo zagotovljeno. Nekoliko je bil na 
novo definiran terminski plan, dejstvo je da lahko postopek celo nekoliko skrajšamo, ker bo 
DARS šel v pridobivanje gradbenega dovoljenja po integralnem postopku. To nova 
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zakonodaja tudi omogoča, postopki naj bi bili hitrejši in manj zapleteni. Videli bomo, kako bo 
šlo in se razpletlo. V roku do konca maja smo oddali vlogo in študijo izvedljivosti za vse še 
manjkajoče kanalizacijske odseke na območjih v naši občini z gostejšo poselitvijo nad 2.000 
p.e. – Žabnica, Laze, ob Podpeški cesti, ob cesti na postajo ter okrog cerkve na Brezovici. 
Trenutno vloge presojajo. Vrednost, ki je bila navedena, je bila 7,4 milijona evrov. Struktura 
financiranja se bo zagotovo še spreminjala. Ob koncu perspektive bodo dodatna sredstva 
zagotovo še prosta, vsi projekti ne bodo v stanju, ki bi omogočalo izvedbo. Eno gradbeno 
dovoljenje imamo že pridobljeno, za Žabnico bo pridobljeno kmalu, potem nam ostaneta še 
dve lokaciji. Skupaj moramo pridobiti 4 gradbena dovoljenja, rok je trenutno do konca 
septembra. Bilo je najavljeno, da bo zaradi zaostankov v upravnih postopkih rok podaljšan. 
Priprava dokumentacije in zbiranje služnosti poteka izredno dobro. Ob začetku epidemije se 
je naša notarka preselila na mesto pomočnice varuha človekovih pravic. Čez noč smo ostali 
brez notariata. Dobili smo začasnega notarja, to je gospa Papež, ki ima redni notariat na 
Opekarski cesti v Ljubljani. Sedaj enkrat tedensko, ob sredah, ta notarka deluje pri nas. Teče 
postopek za izbiro novega notarja, ki menda ni ravno hiter in lahko traja tudi pol leta, upajmo 
da ne. Mi smo naredili vse, da postopki tečejo naprej, prostori so ustrezni, za bodočega 
notarja so zagotovljeni. Danes je bila skupščina Holdinga Ljubljana. Ključna tema je bila 
analiza posledic epidemije. Dejstvo je, da se to pozna, najbolj je prizadet LPP, tam se izgube 
merijo v milijonih evrov. Kje bomo konec leta, nihče ne zna napovedati. Trenutno se stvari 
postavljajo nazaj, ni pa nujno, da javni prevoz ne bo več deležen kakšnih ukrepov. Pri Vo-Ka 
Snagi je bila prva polovica leta izjemno dobra, rezultati so nad pričakovanji. Ko se pojavljajo 
izgube na LPP brez njihove krivde, se pojavljajo pomisleki, kako priti v kontakt z državo, 
mestni prevozi niso vključeni v proti korona ukrepe. Če ostanejo številke, kot so sedaj, se bo 
postavilo tudi vprašanje kapitalske ustreznosti podjetja. Na nivoja holdinga bo treba 
odreagirati s prerazporeditvami ali vložki znotraj holdinga. V hiši imamo za podpis 
sofinancerski sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo v višini 2,6 milijona evrov za 
rekonstrukcijo ceste od Petrolove črpalke v Podpeči do konca Jezera. Projektna 
dokumentacija je pri koncu, zemljišča so očitno pridobljena. Na nas je, da podpišemo 
sporazum, po trenutno predlaganem je naš delež okoli 600.000 evrov. Po pogovorih, smo 
uspeli številke zreducirati, verjetno ne bo tudi vse realizirano v obsegu in na način, kot je 
predvideno. Najbrž bo treba sredstva zagotavljati v treh proračunskih letih 2021 do 2023, kar 
zmoremo brez večjih težav. Gre za kompletno rekonstrukcijo ceste z umestitvijo pločnika in 
obnovo infrastrukture. Cesta bo potem varna za otroke, saj gre tam za šolsko pot.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Določene stvari so se zaradi epidemije počasneje odvijale ali pa se celo niso odvijale. JKP od 
sredine marca do sredine aprila ni bil na terenu. Zgrajena je bila kanalizacija do podjetja Špan. 
Podboj pod avtocesto je bil narejen že prej in je v dobrem stanju. Ni bilo težav z umestitvijo 
kanalizacije. Kanalizacija se je urejala na Sodnikarjevi ulici in še v eni stranski ulici ob Cesti 
na postajo. Ti dve ulici se pripravljata za asfaltiranje. Prav tako se je položil fini asfalt v 
križišču pri apnenici. Ostal je še klanec proti Preserju, tam se bo urejala še kamnita zložba in 
pločnik do prvega odseka ceste proti Roglju, delno se bo rekonstruiral tudi naklon ceste. Ko 
smo bili opozorjeni, da naklon ni najboljši zaradi avtobusov, smo poslali fotografije na 
direkcijo. Posredovali so jih projektantu, ki takrat ni odreagiral, zato bodo šele sedaj to 
poizkusili urediti. Preko poletja se pričakuje izgradnja pločnika med Kamnikom pod Krimom 
in Preserjem do OŠ. Tam so bile težave s pridobivanjem zemljišč, sedaj so potrebna zemljišča 
naša. To bo končano med počitnicami in ne bo predstavljajo posebnih težav. Veliko energije 
se vlaga v pridobitev gradbenih dovoljenj za kanalizacijo, kot je povedal že župan. V teh dneh 
bodo z JKP Brezovica odprli še drugi preboj pod avtocesto, da preverijo, če je v dobrem 
stanju. Naši občani imajo težave z UE Ljubljana, matični urad v Notranjih Goricah je zaprt in 
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kot kaže, bo še nekaj časa. Župan je ves čas na vezi z njimi, trenutno se UE seli za Bežigrad. 
Bilo je ogromno klicev ljudi, ker matični urad ne deluje. Upajmo, da bodo čim prej pričeli 
delati, ker ni primerljivo, če moraš iti v Ljubljano v Tobačno.  
 
Metod Ropret – župan  
Še nekaj s področja družbenih dejavnosti. Razpise smo izpeljali, najbolj vesela so društva, da 
se bo lahko izpeljalo financiranje za letošnje leto. Najbolj pomemben je začetek gradnje 
prizidka k OŠ Preserje. Pripravljale se bodo zunanje površine na začetek gradnje ter tudi 
notranje površine, kjer bo prišlo do največjih sprememb – vgradnja dvigala, predelava 
jedilnice itd. Zadeve znotraj morajo biti urejene med počitnicami, da se bo lahko šolsko leto 
normalno pričelo. V obdobju epidemije so bili prekinjeni vsi razpisi, ki so omogočali 
subvencioniranje ekološko varčnih gradenj – pri Eko skladu in tudi ministrstvu. Vmes smo 
razmišljali, če bi sploh ostali na tako visokih standardih. Smo pa dobili neuradno informacijo, 
da bodo te razpisi v neki drugačni obliki ponovno odprti. Tudi že ob začeti gradnji in 
ustreznih parametrih, bo moč kandidirati. Čakamo in se veselimo na novo odprtih možnosti. 
Projektantska ocena je bila okrog 2,3 milijona evrov. Skozi razpis smo prišlo do številke 
1.670.000 evrov, kar je bistveno manj. Vendar še toliko nismo imeli v proračunu, ker smo 
računali na dodatne vire ministrstva in Eko sklada. Če dobimo še kakšna sredstva na razpisu, 
ne bo težav z realizacijo projekta. Prej smo govorili o Jezeru, danes je bil tudi članek v 
časopisih na temo stanja ob jezeru. Dva pomola smo odstranili, ker sta bila nevarna. Tretji 
pomol še stoji. Prva dva pomola bosta obnovljena, najprej ta, ki še stoji in potem naslednji 
najbližji pomol. S tretjim pomolom bomo letos še počakali, ga ne bomo obnavljali. Sočasno 
bomo uredili in zavarovali brežino, ki je doživela kar nekaj poškodb. Nikomur ni čisto jasno, 
zakaj so nastale poškodbe, dejstvo pa je, da je treba brežino sanirati. To je tisto, kar se bo 
naredilo letos, prihodnje leto in leto kasneje pa še dodatni pomol, ureditev infrastrukture, 
kanalizacija, voda, razsvetljava, urbana oprema, pomembna pa je predvsem ureditev 
sanitarnega bloka. Sanitarije s tušem bi bistveno izboljšale stanje kopalcem in obiskovalcem. 
Vesela novica je, da smo ob investicijah v vrtce, sedaj že drugo leto zapored uspeli sprejeti 
vse otroke v vrtce. Za enkrat je teh težav konec, upamo da bo čim dlje tako. Objavili smo 
razpis za javno zasebno partnerstvo za energetsko sanacijo petih javnih objektov. Gre za 
partnerstvo, kjer zasebni partner skozi neko pogodbo distribuira energent – pripeva 51 % 
sredstev za sanacijo, država 40 % in občina 9 %. Zbir vseh investicij mora biti vsaj 750.000 
evrov, na nas odpade okoli 70.000 evrov, kar je minorno. V celoti naj bi sanirali vrtec v 
Vnanjih Goricah, zadružni dom v Vnanjih Goricah, POŠ Jezero in OŠ Rakitna – energent ter 
ZD v Podpeči. Najprej je bilo predvideno, da bo razpis zaključen do 30.6., kandidati prihajajo 
po informacije, zadeva se bo realizirala. Zaradi znane situacije je bil rok podaljšan do 31.8. 
Do takrat bo znano, kdo bo najbolj ugoden, potem sledi analiza in podpis pogodbe. Verjetno 
bo prihodnje leto deloma že realizacija.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Župan je omenil, da LPP ni bil deležen nobene podpore s strani države. Verjetno bodo izgubo 
krile vse občine. Kako se bo rešil izpad sredstev na področju vrtcev, ker ni bilo plačil staršev 
za cel april in del maja. Odlog majskega plačila je celo v avgust. Kdo bo pokril čakanje 
delavcev na delo, ali pokrije to država? Ali bodo športna društva kaj prikrajšana pri 
naslednjem razpisu drugo leto? Nekateri niso mogli končati športnih tekmovanj. Ali je kaj 
novega glede športne dvorane? Delale naj bi se sanitarije pri jezeru, kaj je s prvotno 
ureditvijo, ki je bila predvidena? Je zastala?  
 
Metod Ropret – župan  
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Pogajanja glede LPP še niso končana. Upanje še vedno ostaja, da bo morda kakšna podpora v 
4. proti korona paketu. Narejeni so neki izračuni, ki se ne tičejo samo nas, ki smo solastniki 
holdinga, ampak tudi vse občine, ki se tega prevoza poslužujejo, na primer Ig, Grosuplje, 
Vodice. Verjetno bomo morali subvencionirati, ali se odreči temu standardu, kar pa ni 
sprejemljivo. Lahko pa se zgodi, da Ljubljana in Maribor dobita podporo države tudi za 
mestni potniški promet. Misli, da je za našo občino izračun okoli 238.000 evrov. To je višji 
znesek, ki ga dajemo sedaj. Subvencija se je postopoma zmanjševala, ta situacija pa je vse 
obrnila na glavo. Številke še niso končne, gre za pogajalska izhodišča. Pisali so tudi na vlado, 
rečeno jim je bilo, da smo dobili zvišane povprečnine in naj iz tega sofinanciramo. Povečanje 
povprečnin smo porabili že na vrtcih itd. Veliko stvari se nam je podražilo, res smo dobili več 
sredstev, vendar jih tudi več porabimo. Veljati je začel zakon, da imajo upokojenci, športniki 
brezplačen primestni prevoz. Mestni prevoz ni brezplačen, zato je prišel apel, naj mestni 
prevoz financiramo občine. Če imamo opcijo za upokojence, potem imejmo za vse. Tudi tukaj 
se bodo slej ali prej zadeve rešile. Glede vrtcev je situacija, da mora lastnik reševati stvari 
kakor ve in zna. Do sedaj smo se uspeli vse dogovoriti z vrtci in šolami. Tudi v šolah se je kar 
nekaj stroškov pojavilo na novo, je tudi nek izpad prihodka. Treba bo opustiti nekatere 
načrtovane aktivnosti in poskrbeti za zaposlene. Vedno bo vztrajal na stališču, da zaposleni 
morajo dobiti tisto, kar jim pripada. V številkah dobimo okoli 40.000 evrov mesečno za 
povračila, najprej je bilo rečeno, da bomo dobili vse povrnjeno v celoti. Potem so se 
kalkulacije spremenile, dobimo vrnjen samo tisti delež, ki bi ga sicer plačali starši. Občinski 
delež ostaja nespremenjen. Pojavi se še vrsta drugih stroškov, pod črto bo več, kot je bilo 
doslej. Za enkrat znotraj proračunskih postavk zdržimo, zdržali bomo do septembra, potem 
sledi rebalans. Izvajamo vse kar je obvezno in nujno, postavke držimo striktno nazaj, marsikaj 
tudi stoji. Čakamo september, da bo znanih več številk, potem bomo morali znotraj proračuna 
stvari pokriti. Kar se tiče društev, je prepričan, da ne bodo prikrajšana. O temu se še niso 
pogovarjali, ampak ne vidi zakaj bi kdo bil prikrajšan zaradi razlogov, na katere niso imeli 
vpliva. Res so uvrstitve eno od meril, verjetno bomo morali več sredstev nameniti za samo 
delovanje in manj za rezultate. Glede dvorane je v teku parcelacija. Kakšen del pogodbe bi 
tudi lahko realizirali, ampak je bilo ugotovljeno, da moramo narediti parcelacijo za 
nezazidljiv del. Morata biti dve ločeni parceli, ker je postopek nakupa različen. V približno 
mesecu bo izdana odločba, potem lahko za nezazidljiv del in en zazidljiv del začnemo odkup. 
Kolikor bomo zmogli letos, toliko bomo naredili, zadeva je variabilna – ni nujno, da bo vseh 
300.000 evrov, na kater smo računali. Prvotno idejno rešitev za jezero so zaradi iniciative 
umaknili. Sicer mu je osebno žal, ker bi danes bilo že vse urejeno, ker smo imeli takrat vire za 
ureditev. Zdaj bomo šli po drugi, manj intenzivni poti, postopoma. Čakamo, da bi se odprla 
kakšna možnost financiranja, za sanitarni blok bi to bilo verjetno možno. Bolj celovito 
ureditev trenutno usklajuje Krajinski park. Oni so nosilci aktivnosti in delajo skupaj s civilno 
iniciativo. Za drug teden smo dogovorjeni, da se najprej dobimo interno, nato pa vsi skupaj 
stopimo tudi pred ostale deležnike – nekaj lastnikov in sama iniciativa. Denarja za kaj več, 
kot je prej navedel, letos nimamo.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Kar se tiče financ, je med časom epidemije prišla odredba, da je bil osemdnevni plačilni rok, 
kar nas je precej prizadelo. Nekako smo prešli to obdobje, res se je povprečnina vmes 
dvignila. Prej smo vsako sredo dobivali 130.000 evrov, sedaj dobivamo 139.000 evrov. Na 
letnem nivoju to pomeni okoli 440.000 evrov več.  Vendar je tudi stroškov veliko več, sedaj 
zopet velja zakonski 30 dnevni plačilni rok. Trenutno nismo dolžni, nimamo odprtih računov, 
plačuje se sproti. Finančno smo v dobri kondiciji. Vsa društva so sredstva prejela. Misli, da 
sredstev niso prejeli edino čebelarji, ki bodo sredstva prejeli v približno 14 dneh.  
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Metod Ropret – župan  
Lansko leto smo imeli v zaključnem računu 1,1 milijona presežka. Če odštejemo kratkoročni 
kredit v višini 400.000 evrov, je še vedno 700.000 evrov presežka. To nam letos pride zelo 
prav. Zadolževanje, ki je nastalo zaradi gradnje infrastrukture v velikem obsegu, se intenzivno 
zmanjšuje. S sklepom smo najeli 390.000 kredita, ki ga še nismo počrpali, za nakup prostorov 
– ambulante pri Eurospinu.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Ali so bili v času epidemije v šolah kakšni učenci, ki niso imeli doma računalnika? So bili 
deležni kakšne pomoči? Glede športne dvorane je govoril s kolegom iz Fakultete za šport. 
Vprašal ga je, na kakšen način bi se lotili zasnove stavbe oziroma kako bi projektantom dali 
smernice, da bi dobili optimalen objekt. Če gre za dvorane, ki so v funkciji za šole, potem 
Fakulteta za šport po navadi svetuje brezplačno. So zelo izkušeni, če se obrnemo na njih, nam 
bodo dali nasvete kako se lotiti projektiranja. Izvedel je tudi, da kar je bilo v zadnjem času 
zgrajeno, je najbolj optimalna dvorana v Žireh. V zvezi s krožiščem v Podpeči, ki se ureja, ga 
zanima, če se bo postavilo ogledalo? Rečeno je bilo, da bo uvoz pravokoten, pa sedaj ni. 
Precej se je treba potruditi, da lahko pogledaš nazaj, če prideš iz Preserja. Ali je na vidiku 
sanacija uničenega dela ceste na začetku Preserja iz smeri Podpeči in preplastitev odseka 
skozi Rakitno? So že stekli pogovori za prekategorizacijo črnovaške ceste v državno? Na ta 
način bi prišli do tega, da bi država sanirala cesto od konca Lip do nas. Prosil bi, da občina da 
pobudo, da se enkrat očisti jarek na Rakitni. To je pristojnost Hidrotehnika, pridejo pa na 20 
let. Posreduje pobudo krajanov, da bi se enkrat asfaltiralo še kratek odsek ceste proti hotelu. 
Na prejšnji seji smo se pogovarjali o potresni študiji POŠ Jezero, bilo je rečeno, da bo 
posredovana vsem svetnikom. Misli, da je svetniki še niso prejeli. Potem bodo šele dobili vtis, 
kaj je moč narediti s tisto stavbo.  
 
Metod Ropret – župan  
Pozna samo en primer, ki so ga reševali v sklopu Štaba CZ, problem so rešili z občinskim 
računalnikom. Nekaj pomoči so si izmenjali tudi starši znotraj šole, vsi problemi do nas niti 
niso prišli. Dvorane v Žireh si še nismo ogledali, naslednjo si bomo ogledali v Dobrepolju. 
Drugače se otvoritev dvoran v zadnjem času redno udeležujemo, da nabiramo izkušnje. Za 
dvorano bi bilo primerno, da se oblikuje neko skupino, ki bi se lotila priprave projektne 
naloge, pod mentorstvom nekega strokovnjaka. Oblikovati je treba nabor pričakovanj, želja, 
zahtev. To bi bil delovni zvezek za projektante, ki bi jih povabili na nek natečaj. Za natečaj bo 
potrebno nameniti neka sredstva. Verjame, da bo marsikomu v interesu, da se z referenčnim 
objektom postavi, interesa bo dovolj. Najprej pa moramo plačati vsaj prvi del za zemljišča, da 
dobimo pravico graditi. Potem je smiselno, da pričnemo tudi ostale postopke. Graditi ne 
moremo začeti, dokler ne plačamo vseh treh obrokov.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Kar se tiče križišča, so že v fazi gradnje dajali pripombe. Nadzor je dejal, da ob tehničnem 
prevzemu moramo to izpostaviti, potem se bo ogledalo postavilo. Nelogično je tudi, če se 
pripelješ iz smeri Borovnice, da sta tabli Preserje in Rakitna za križiščem. To smo prosili, da 
se prestavi pred križišče, da te usmerja in opozori. Vendar tudi ni bilo posluha, prepričan je, 
da bomo ob tehničnem prevzemu to dorekli in naredili. Za preplastitev ni pravega odgovora, 
zadnje čase ni bilo stika z odgovornimi na DRI. Lani, ko smo bili nazadnje tam, je bilo 
obljubljeno za Preserje in asfalt mimo avtobusne postaje na Rakitni. Potrebno jih bo poklicati 
in preveriti, v kakšni kondiciji so oni s financami za projekte letos. Načeloma pa naj bi se te 
stvari letos uredilo.  
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Metod Ropret – župan  
Glede črnovaške ceste še nismo imeli nobenih razgovorov. Novica s holdinga je, da naj bi 
predvidoma s 1.7. zaprli črnovaško cesto. Ni pa še dokončen datum, je pa verjeten. Zapora naj 
bi trajala eno leto. Obljubljeno je, da nam posredujejo natančne informacije. Pobud za jarke je 
ogromno. Misli, da je cesta proti hotelu predvidena za rekonstrukcijo ob vgradnji 
infrastrukture. Sam je potresno študijo prejel, mislil je, da so je prejeli tudi vsi ostali. Meni, da 
so jo dobili tudi svetniki, vendar ne bo trdil, bo preveril.  
 
Miran Repar – svetnik  
Ali se bo kaj naredilo s cesto Notranje – Vnanje Gorice? Tam cesta razpada, je zelo moteče. 
Dobro bi bilo tudi o temu razmisliti. Opozoriti je treba tudi na vzdrževanje mosta v Podpeči 
čez Ljubljanico. Meni, da ga ne vzdržujejo, razen da ga pometajo enkrat letno. Če mosta ne 
bodo vzdrževali in pobarvali, be bo doživel življenjske dobe, ki bi jo moral.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Preserje in Rakitna naj bi se cesta urejala iz postavke vzdrževanja. Stvari od leta do leta zelo 
varirajo, včasih imajo veliko sredstev za vzdrževanje cest, včasih zelo malo. Glede na vse 
zadeve, jih bo potrebno kontaktirati, v kontaktu nismo bili že od januarja. Če sredstva imajo, 
smo v pogovorih z njimi razmeroma uspešni. Če se sredstev ni, potem nimamo kaj.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Ima nekaj vprašanj in pa nekaj zadev glede dvorane. V Žabnici kar nekaj ljudi že nekaj časa 
čaka na ogledala. Bilo je že kar nekaj nesreč, na nekaterih delih je cesta zelo nepregledna, je 
nevarno. Prosi, da se to uredi, lahko gre tudi z po terenu, da se opravo ogled. Je pa velik del 
ovinek, ki so ga razširili, to je veliko rešilo. Drugo je, ko je prevzel odbor, je tipal, kako stvari 
sploh tečejo. V občini živi 10 let, ni še vešč, kako biti konstruktiven svetnik. Videl je, da 
imajo svetniki na razpolago tudi neka sredstva za svetniške skupine. To bi lahko bila super 
rešitev, da se lotijo izdelave kakšne strategije. Razpis pri športu se daje na način, kot ga 
posreduje ministrstvo, neobčutljivo na posamezno občino. Prav je, da pogledamo šport, 
kulturo, socialo, kaj so naše potrebe in mi delamo razpise, da pokrijemo slepe pege. Kakšno 
sekcijo lahko dodamo tudi v kakšno obstoječe društvo, če je interes – na primer kolesarstvo. 
Vredno je pregledati razpise, zaznati kaj so res potrebe in kako jih lahko pokrijemo. Zato je 
tudi odbor, da se to naredi.  
 
Metod Ropret – župan  
Smo tik pred izdajo gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Žabnici, ta del bo šel tudi prvi v 
gradnjo. Res je, da so svetniškim skupinam na voljo sredstva za delovanje. Se pa strinja, da ni 
strategije, kar se tiče kolesarskih poti. Verjetno bomo prišli v situacijo, da bomo reševali 
svojo občino z nekim konceptom. Bolje bi bilo, da bi to reševali na nivoju Barja ali sosednjih 
občin bolj celovito. Vsaka občina se tega loteva zase v svojo smer, težko bo na koncu najti 
skupni imenovalec. Nesmiselno je, da parcialno vlagamo, razen poti ki vodijo do šol in skozi 
urbane centre. Govorimo o drugem tipu kolesarskih poti, namenjenih za rekreacijo. Za to bo 
treba narediti nek koncept – tako kot na primer za planinske poti, to nam je kar dobro uspelo. 
Tam je lažje, imamo dobro podporo planinskega društva, k nam pridejo s predlogi. Se 
angažirajo in stvari naredijo – poberejo služnosti, vrišejo v planinske karte itd. Vse mora biti 
vrisano in pokrito s služnostmi. Enkrat v prihodnosti nas to čaka.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Tudi če imamo klube, ki izvajajo neke dejavnosti in sodelujejo na razpisih, na primer odbojka 
–  punce ne morejo trenirati, kljub temu da imamo odbojkarski klub. Treba je pogledati, če 
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bomo treninge omogočili tudi puncam. Odbojka je samo primer, mogoče je podobno še kje 
drugje. Problem je, ker ni strategije, v strategiji se lahko tudi opredeli. Treba je gledati 
razvojno. Glede dvorane – je bil povabljen na NZS, kjer so imeli študijo parih dvoran po 
Sloveniji. Oni imajo na voljo sredstva za nogometna igrišča. Bil je povabljen, da še on kaj 
pove kot strokovnjak s tega področja. Izpostavil je, da glede na naše potrebe vse skupaj vidi 
kot športni park – ni samo dvorana ampak tudi druge zadeve. Predmet obravnave na odboru in 
strategije je točno to – celovita rešitev. Če gledamo dvorano kot del šole je eno, če gledamo 
kaj je potrebno za občino pa so neki kriteriji. Lahko povabimo tudi Fakulteto za šport, da 
zadevo dobro pripravimo. Zadnja stvar je, kako je možno izboljšati pobude občanov. Lani so 
v Žabnici dali eno pobudo, nekaj vprašanj, to je šlo na Odbor za urbanizem in na Odbor za 
komunalo, povratne informacije pa ni bilo. Če se ne angažiraš, se vprašanje izgubi nekje. 
Manjka neka povratna informacija, da se reče, da je na občini zaposlen strokovnjak, ki bo 
poskrbel za to. Drugače ne veš, če si sploh slišan. Če kot svetnik nastopa v imenu občanov, ga 
potem sprašujejo, če se kaj dogaja, ali je bil dan kakšen odgovor. Za nova naselja bi bilo 
potrebno prostorsko planirati igrišča, tam se ljudje spoznavajo, družijo. Tako se gradi varnost, 
povezanost in solidarnost. Če so neka igrala, se tam zbirajo tako otroci kot starši. To povezuje 
ljudi. Na komunali so imeli primer, da zaradi prilagajanj nek investitor zgradi vodovod na 
cesto, kar ne bi smel po projektu. Komunala to prevzame, potem se lastnik hiše obrne na 
investitorja, ki dvigne roke. Potem se legalizira, kar se ne bi smelo, s tem bi se moral ukvarjati 
investitor. To spet pade na občino, potem se sosedje začnejo med seboj prepirati. Dobro je, da 
se to prepreči. Če lahko zagotovimo boljšo kakovost občanom, pa naj bo to en tobogan, je v 
tem primeru dobro biti bolj odprt.  
 
Metod Ropret – župan  
V šolskem programu sta oba programa, po osnovni šoli pa nam zmanjka. Za območje dvorane 
je sprejet podroben prostorski načrt, ki opredeljuje celotno področje, saj za samo dvorano ne 
potrebujemo celotne površine. Območje bo v celoti urejeno, na nek način so vsebine že 
determinirane, tudi okvirna razporeditev – ki jo je treba možno spremeniti. Fiksno določena je 
lokacija dvorane s prostorskim načrtom. Ostale površine okrog bo dovolj – za nogometno 
igrišče, 200 metrska steza, večnamenska ploščad, odbojka na mivki, tenis, zunanji fitnes itd. 
Urbanistično obdelano je koncept lep. Kar je sedaj namenjeno športu, naj bi se namenilo 
pretežno parkirnim površinam, vzpostavili bi lahko tudi krožni promet. V nadaljevanju je 
nekoč predviden tudi vrtec, te površine bi lahko služile eni in drugi dejavnosti. Direktorica se 
v zadnjem času vedno prebija skozi zapisnike in pobude, da ugotovi kaj je tisto, kar smo 
obljubili. Treba je biti previden pri obljubah, to prinaša tudi odgovornost. Imejmo igrala tam, 
kjer to lahko kontroliramo, kjer lahko zagotavljamo varnostne standarde, pretirano drobiti vse 
skupaj pa ni najboljše. Izigravanj, o katerih je govoril g. Hosta je bil v preteklosti kar nekaj. 
Po novem, odkar so nujna uporabna dovoljenja, je teh preigravanj omejeno malo. Dokler ni 
vse podpisano, ni uporabnega dovoljenja.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Za jezero se mu poraja vprašanje, glede na to, da se bo urejalo in gradilo sanitarije, ali bo 
potem kakšen upravnik? V tujini so WC-ji plačljivi, država nima s tem nič, ampak so 
sanitarije lepo urejene. Interes upravljavca je, da so sanitarije lepo urejene, če se že mora 
plačevati za uporabo. Če bodo sanitarije občinske, bodo morale biti res lepo urejene in čiste. 
Čiščenje je potrebno večkrat na dan, je zagotovo velik strošek. Ali je glede tega nek načrt? Če 
se namerava postaviti neke zabojnike in čistiti enkrat tedensko, potem je bolje, da tega ni. 
Mora biti nek red in režim, kako se bo vzdrževalo. Lokacija je taka, če bo to ponoči in čez 
vikende odprto, bo situacija kaotična. Če bo treba plačati morda 50 centov, bo vseeno malo 
bolj red. Treba je dobro premisliti, zvečer dostikrat tam ni nikogar in se bodo začeli nabirati 
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problemi. Morda bo potrebno tudi kakšno varovanje itn. Sanitarije na javnih mestih so 
delikatna stvar. Druga stvar je zapora črnovaške. Nekaj bo treba narediti s prometom skozi 
Žabnico. Cesta je široka 3 m, ko se zaprejo zapornice je kaos. Bil je kaos ob gradnji 
kanalizacije, vendar so to nekako sprejeli, ker se dela infrastruktura v občini. Od takrat se je 
veliko ljudi še priselilo in bo res nevarno. Omejiti bi bilo treba cesto samo za lokalni promet. 
Zapora bo eno leto, to ni en mesec. Cesta skozi Žabnico se je lepo uredila, če se ponovno 
odvija tak promet, bo občina imela še enkrat strošek. Če se preventivno ukrepa, tega stroška 
ne bo. Glavna cesta v naselju se bo še urejala ob gradnji kanalizacije, izven naselja pa ne. 
Cesta se bo uničila, ni primerna za tak promet. Promet je treba omejiti, ko se zapre črnovaška.  
 
Metod Ropret – župan  
Se strinja, kar zadeva vira, naj bi bila parkirnina v ta namen. Za izvedbo sta samo dve 
možnosti, ali se s pogodbo to uredi s komunalnim podjetjem ali pa nekomu to odda. 
Nevarnost vedno obstaja, bo pa gotovo bolje kot sedaj, ko se to ureja po grmovjih. Ob zapori 
črnovaške ceste bo tudi večji pritisk skozi Mestni log itd. Širiti cesto skozi Žabnico in 
izboljševati nima smisla, tudi ni dovolj časa na voljo. Lahko se da omejitev za lokalni promet 
in redarje na teren.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Da se naveže na Janeza, cesta gre naprej proti Vrhniki. Nekaj bo treba narediti. Da ne bodo 
vozili tovornjaki, ni prepričana. Vlačilci vozijo po tri metrski cesti brez problema. Zanima jo, 
kako ima podjetje Pelicon urejeno odvodnjavanje, včasih izgleda precej grozno. Tam izpirajo 
tovornjake, ki pripeljejo živino. Tudi vonjave so včasih precej močne, sploh ko se temperature 
dvignejo. Druga stvar je, da marsikje proti Podplešivici manjka kakšno cestno ogledalo, to je 
minimalni strošek. Zanima jo, kaj je s cesto na Log, predvsem z mostičkom? Hitro lahko kaj 
podleže, tudi luknja pri dvojčkih je čedalje večja. Pred epidemijo je govorila z uslužbencem 
na občini, naj bi se tam nekaj dogajalo, čakajo se projekti. Obljubljena je bila tudi tabla za 
oznako naselja. Kako vplivati na sosednjo občino za cesto proti Logu? Verjetno oni za 
sanacijo niso preveč zainteresirani. Sovaščani so jo pozvali, da bi se dobili nekje in da bi 
povedali kaj vse jim ni všeč itn. Potem je prišlo to zaprtje in epidemija. Mogoče bi 
organizirali sestanek in bi prišla tudi župan in podžupan. Morda se povabi tudi župana 
sosednje občine.  
 
Metod Ropret – župan  
Kar zadeva ogledal, je zgodba povsod ista. Treba bo narediti popis in enkrat investirati nek 
konkreten znesek ter postaviti ogledala. Glede ceste na Log ni kaj posebej novega. Mostiček 
bo šel v gradnjo.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Za mostiček čakajo soglasje ARSO-a, česar so se najbolj bali. Preden ne bo soglasja, v 
sanacijo ne upajo iti.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, kakšna je trenutna tehnična in kadrovska usposobljenost občinske uprave za delo 
od doma? Milanu bi odgovoril, ker je omenil žensko odbojko. Je v upravnem odboru 
brezoviškega odbojkarskega kluba. Zato ve, da je prvi problem dvorana, ni dovolj kapacitet. 
Druga stvar je kadrovska podhranjenost, že pri moških je težko zapolniti trenerska mesta. Ni 
dovolj trenerjev, zadeve niso enostavne. To je bolj delo klubov, občina mora edino zagotoviti 
dvorano oziroma dovolj prostorov za dejavnost.  
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Metod Ropret – župan  
Kar se tiče občinske uprave, smo tehnično usposobljeni za delo od doma. Tisti, ki nimajo 
prenosnikov, so funkcionirali preko svojih računalnikov. Vsi so bili opremljeni z vstopnimi 
kodami. Operativno mora reči, da karkoli je potreboval od kogarkoli je to dobil, smo 
funkcionirali in bili odzivni. Ni pa to enako, to je treba reči, kljub vsemu se vsega dela od 
doma ne da enako kvalitetno opraviti. Potrebujemo dnevno medsebojno komunikacijo, neke 
sestanke in usklajevanja. Za neko krajše obdobje je tako delo v redu, da bi tako delali na daljši 
rok, pa to ni enaka kvaliteta storitve.  
 

AD 5 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-

27 – vzhodni del 
 
Metod Ropret – župan  
Gre za zgodbo trgovine Mercator, o kateri že dolgo govorimo. Sedaj to počasi postaja dejstvo. 
Nekatere aktivnosti se tudi že odvijajo na terenu. Ob dokončni usklajenosti tega prostorskega 
načrta smo naleteli na težavo. Vmes bo bili spremenjeni nekateri akti DARS-a in strogo 
varovana območja, ki jim ima DARS za namene neke prihodnje širitve avtoceste. Tukaj se ne 
da usklajevati ali pogajati. Zato danes sprejemamo popravljen prostorski načrt. Načrt se 
sprejema pod pogojem, da nam ga v naslednjih dneh dokončno potrdi tudi DARS. Z našimi 
pripombami, ki jih bomo danes dodali, je ta prostorski akt skladen z vsemi zahtevami, preden 
ga objavimo v Uradnem listu, bomo počakali še dokončno potrditev DARS-a.  
 
Peter Lovšin – občinski urbanist 
Ta projekt ima že kar dolgo brado, začel se je zgodaj leta 2013. Predviden je trgovski objekt. 
Prej je bilo predvideno, da se celotno območje pokrije z OPPN. Ko je Zavod za varstvo 
kulturne dediščine opravil sondažne izkope, je bilo ugotovljeno, da ja ne območju rimska 
opekarna. Zato sta se občina in investitor odločila, da se ta OPPN razdeli na dva dela. Posega 
se samo na tisti del, kjer je bila manjša verjetnost za arheološke izkopanine. V nasprotnem 
primeru bi bilo treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Ni drugih zadržkov, razen 
zadržkov glede dostopnosti, moral se bo izvesti nov priključek. Upoštevala se je pripomba KS 
Brezovica, dali so pripombe glede ureditve Remškarjeve ceste. Tisti, ki pridejo iz Radne, 
stojijo v času gostejšega prometa. Zato se bo uredilo semaforizirano križišče. Predvidena je 
tudi avtobusna postaja. Zadnja nevšečnost je zahteva DARS-a, da se postavi 10 metrski 
varovalni koridor od ograje avtoceste. Od Kozarij do Vrhnike oziroma Logatca naj bi v 
prihodnosti izvedli tretji pas. Najprej naj bi širili pas približno 80 cm v desno do protihrupnih 
ograj in pa približno 50 cm na levi strani do zelenih barier. S tem naj bi dobili tri pasove, 
temu primerno se bo prilagodila tudi hitrost. To bi bila začasna rešitev, protihrupne ograje so 
bile financirane iz evropskih sredstev, stati morajo vsaj pet let, da se ne vrača sredstev. Trajna 
rešitev bi bila, da bi se izvedel državni prostorski načrt in se širila avtocesta na tri vozne 
pasove plus odstavni pas. Potem se tudi omejitev hitrosti vozil primerno zviša. V preteklosti 
je bila v prostorskih aktih na severni strani avtoceste predvidena tudi železnica, DARS je 
temu nasprotoval. Zaradi teh razlogov, se je moral trgovski objekt premakniti 2 metra 
severneje. S tem so se določena parkirna mesta izgubila. V lasti investitorja so tudi zemljišča 
vzhodno, zato je lahko tam zagotovil dodatna parkirna mesta. Vseh predvidenih parkirnih 
mest je okoli 150. V trgovskem centru bo poleg trgovine še kakšen lokal in dejavnost. 
Investitor bo moral urediti še arheološke prezentacije. Infrastruktura je zagotovljena, 
električni vod se prestavi. Vodovod poteka ob Tržaški cesti, tudi plinovod, kanalizacijski 
kanal je tik ob avtocesti. Odvodnjavanje bo urejeno na način, da se bo stekalo v Radenščico.  
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Metod Ropret – župan  
Prosi, da urbanist v skladu s pripombami na odboru, kaže spremembe na skici. Dve se 
nanašata na parcelo 322/2 – to se nanaša na dodatna parkirišča, ki smo jih izgubili ob 
avtocesti. Med državno cesto in trgovskim objektom mora biti minimalno 10 dreves, ki se jih 
umesti ob parkirna mesta. Dovoljena je gradnja opornih zidov in ograj, ki se jih opredeli v 
dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.  
 
Peter Lovšin – občinski urbanist 
Je pokazal spremembe na skici. Upoštevane so bile tudi pripombe sosedov, zahteve so bile 
kar ostre. Klimati in ves hrup mora biti obrnjen proti zahodni strani, izvedena mora biti tudi 
kvalitetna protihrupna ograja proti hišam. Odmik objekta od parcelne meje mora biti vsaj 5 
metrov. Oporni zidovi bodo potrebni, ker so kar precej velike višinske razlike. Teren pada 
proti avtocesti, tudi proti lastnikom sosednjih zemljišč je velika razlika v višini, ki jo bo treba 
premostiti s škarpami.   
 
Marko Čuden – podžupan 
V 13. členu lokalna skupnost predlaga pod 3. alinejo, da se doda: za potrebe ureditve območja 
se predvidi rekonstrukcija cestnega priključka na državni cesti odsek Brezovica – Vrhnika, ki 
vključuje ureditev Remškarjeve ulice, novo avtobusno postajališče ter novo semaforizirano 
štirikrako križišče z novimi zavijalnim pasovi. To je predlagala KS in so se tudi že 
pogovarjali z investitorjem – da ja poleg tega križišča treba rešiti tudi Remškarjevo cesto. 
Trenutno je ta cesta zelo ozka, če ne rešimo vsaj dela pri Tržaški cesti, bodo imeli prebivalci 
velike probleme pri vključevanju na glavno cesto. Poleg zavijalnih pasov na Tržaški, je to 
nujno potrebno dodati. Pogoj je tudi avtobusna postaja. Dodali bi tri alineje v tem členu.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Dobro bi bilo, da bi se navedlo tudi prostor za kolesarnico.  
 
Metod Ropret – župan  
Boji se, da kolesarnice ni več kam umestiti, ni več dovolj prostora. Verjetno pred samim 
centrom bo kolesarnica, po navadi so. Vsak tak trgovski objekt mora imeti kolesarnico. 
Najprej se moramo izjasniti o predlogih odbora za okolje. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 68: 

Prvi amandma: 

• V prvem odstavku 5. člena se seznam parcelnih številk dopolni tudi s parc. št.: 

»332/2-del« 

 

• V prvem odstavku 6. člena se seznam parcelnih številk dopolni tudi s parc. št.: 

»332/2-del« 

 

• V osmem odstavku 11. člena se na koncu stavka doda naslednje besedilo: 

»Med državno cesto in trgovskim objektom mora biti minimalno 10 dreves, ki se jih 

umesti med predvidena parkirna mesta.« 

 

• V 11. členu se dodan 11. odstavek, ki se glasi: 

»(11) Dovoljena je gradnja opornih zidov, ter ograj, ki se jih opredeli v dokumentaciji za 

gradbeno dovoljenje.« 
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Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 69: 

Drugi amandma: 

Tretji odstavek 13. člena se preoblikuje, tako da se na novo glasi: 

»(3) Za potrebe ureditve območja se predvidi rekonstrukcija cestnega priključka na 

državni cesti R2-409, odsek 0300 (Brezovica-Vrhnika), v km 0,860, ki vključuje: 

ureditev Remškarjeve ulice, novo avtobusno postajališče, ter novo semaforizirano 

štirikrako križišče z novimi zavijalnimi pasovi.« 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Najprej bomo glasovali o celotnem odloku vključno s potrjenimi amandmaji. Sklep bomo še 
dopolnili z dikcijo: Po pridobljenem pozitivnem mnenju DARS-a, se Odlok objavi v Uradnem 
listu RS. Če ne bomo dobili soglasja, bomo morali o spremembah še enkrat odločati 
korespondenčno. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 70: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del. 

 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del, vključno z dvema 

potrjenima amandmajema. 

 

3. Po pridobljenem pozitivnem mnenju DARS-a, se Odlok objavi v Uradnem listu 

RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Brezovica 
 
Miran Repar – svetnik  
Odbor je na korespondenčni seji obravnaval ta predlagan odlok. Obstoječi odlok je že star in 
ga je bilo potrebno prilagoditi novi zakonodaji in uredbi. Obrazložitev je podrobno napisana.  
 
Metod Ropret – župan 
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Odlok velja znotraj vseh občin, ki so del holdinga, enoten je za vse nas. Gre zgolj za 
uskladitev in prilagoditev novi zakonodaji.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Poraja se mu kar nekaj vprašanj, ko bere posamezne člene. Navedeno je, da se bo mešane 
komunalne odpadke in zabojnike za embalažo praznilo enkrat na tri tedne. Meni, da je to 
predolga perioda, ni v redu, da to piše v odloku. Na tri tedne ne bo šlo zaradi smradu. Na 
Rakitni določeni deli naselja nimajo hišnih zabojnikov, ker smetarska vozila ne morejo do 
njih. Zato odlagajo odpadke na eko otokih, ti imajo omejeno kapaciteto. Če bo odvoz na tri 
tedne, bo še večji kaos, kot je sedaj. Kakšna je načrtovana dinamika, kdaj naj bi širili še hišne 
rjave zabojnike in modre zabojnike, ter kje? 7. člen pravi, da zbirno mesto mora biti na 
zasebni površini. Kjer nimajo možnosti hišnih zabojnikov, je zbirno mesto na javni površini – 
eko otok. Možnost je tudi zbiranja s tipiziranimi vrečkami. Ali je odlok tipiziran ali napisan 
posebej za našo občino? Morda to pomeni, da kjer na Rakitni ni možen odvoz, da bi uvedli 
tipske vrečke, predvsem za vikend naselje? Pri 11. členu bi vprašal, kako je urejeno, če si 
organizator javne prireditve, če moraš imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem javne službe, ki 
posebej dostavijo zabojnike? Je kakšen limit glede na pričakovano število obiskovalcev? Ali 
11. člen prinaša kaj novega? Pri čiščenju zabojnikov naj bi veljalo, da morajo vsake toliko 
časa očistiti hišne zabojnike, ampak to se nikoli ne zgodi. 15. člen to sedaj omejuje le na rjave 
zabojnike, tam kjer so. Kar se tiče 14. člena, ki govori o tipiziranih vrečkah, obrazložitve 
navajajo, da je trenutno takih uporabnikov, ki nimajo dostopa s tovornjakom 20. Ne ve od kje 
taka številka, ker bi samo za Rakitno rekel, da je takih primerov 200. Potem je še 26. člen, 
obveznosti uporabnika – uporabnik je dolžan, da je prevzemno mesto čisto, da je ves čas 
dostop, čiščenje snega s pokrovov zabojnikov itd. Za primer Rakitne, kjer ogromno ljudi 
uporablja skupne eko otoke, ne ve kaj to prinese. Ali so uporabniki dolžni zjutraj očistiti 
sneg? Kot vemo je sedaj to po pogodbi delalo JKP Brezovica. Nenadoma bo to obveznost 
vikendašev, ki jih morda takrat sploh ni na Rakitni. Če ne bodo za to poskrbeli, jih čakajo kar 
lepe globe. Ni življenjsko teh stvari predpisovati, če nismo v stanju zagotoviti prostorskih 
pogojev.  
 
Miran Repar – svetnik  
Veliko teh zahtev je bilo že v obstoječem odloku, ki velja sedaj – na primer, da morajo biti 
zabojniki na zasebni površini. To velja že sedaj, vendar se tega ne spoštuje, bo treba pritisniti 
na Snago in na naše inšpektorje, da bodo to začeli sankcionirati. S tem se bodo sprostile 
prometne površine, promet bo lažje potekal. Na primer težavne so Cesta na postajo, Vrstna 
ulica, ograje so do asfalta, nihče pa noče imeti svoj zabojnikov na lastnem zemljišču. To je 
problem, treba bo spremeniti navade ljudi. Smeti so naše, dokler jih Snaga ne pobere. Rakitna 
je specifika, ampak je najbolj nečista vas v občini, ima slike. Zbirni otoki, ki so skupni, se ne 
odlaga v zabojnike, ampak tudi poleg, večina je odpadkov, ki ne sodijo v te zabojnike. Vsak 
ponedeljek, ko gredo iz komunale pospravljati ekološke otoke, je tovornjak poln. Tudi snaga 
bi morala razmisliti o nabavi kakšnega manjšega vozila, ki bi lahko peljalo tudi v ožje ulice in 
po manjših cestah. Ljudi je treba prisiliti, da imajo svoje zabojnike. Sam živi v štiričlanski 
družini, so imeli tudi plenice, vendar nikoli zabojniki niso bili polni. Odvoz na 3 tedne bi za 
določene frakcije lahko bil problem. Upa, da bo epidemija prinesla tudi kaj dobrega, da bomo 
več reciklirali in več stvari ponovno uporabili. Da se marsikaj prihraniti.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Odlok je splošno napisan, vse občine v holdingu naj bi imeli identičen odlok. To velja tudi za 
obstoječi odlok, tudi v njem je marsikatera takšna stvar, ki se v praksi ni izvajala. Tudi 
kakšnih sankcij zaradi tega ni bilo. S Snago dobro sodelujemo, če je kakšen problem so 
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odzivni. V 5. členu si zadevo razlaga drugače. Naveden je odvoz na tri tedne, vendar na koncu 
piše: razen območje, ki ga izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja. Naša 
občina je dorekla s Snago, da imamo 14 dnevni odvoz. Pri temu tudi ostane, ne glede na to, 
kaj piše v odloku. Tudi v prejšnjem odloku je pisalo odvoz na tri tedne. Kar se tiče zbiranja 
dodatnih frakcij – papirja in bioloških odpadkov, smo upali, da bo letos vsaj Podpeč 
opremljena z modrimi zabojniki. Žal ne bo letos. To sta z županom že dvakrat letos 
izpostavila pri direktorju Snage. Moramo biti vztrajni in bodo v letu ali dveh zgotovili modre 
zabojnike tudi v KS Podpeč – Preserje in kasneje na Rakitni. Problem so sredstva, treba je 
nabaviti kar veliko novih zabojnikov.  
 
Metod Ropret – župan 
Snaga je bila do združitve z Vo-Ka zelo na tesnem. Združitev je čudežno prinesla bistveno 
boljše rezultate. Počasi je za upati, da bo tudi v te namene kaj več sredstev, do sedaj se o temu 
ni dalo pogovarjati, ker je bila ves čas izguba. Hotel je povzeti, kar je povedal že podžupan. 
Popolnoma vsega ne bomo nikoli definirali v odloku. Ravnanje z odpadki je živa stvar. Pri 
nas podžupan nad tem bedi ves čas. Tudi pri terminih ne bomo popuščali, tudi do sedaj nismo, 
čeprav je že bilo kar nekaj pritiskov na redkejše frekvence. Lahko odlok tudi umaknemo in 
poizkusimo še kaj razčistiti. Boji se, da dlje od kakšnega pojasnila ne bomo prišli, ker je 
odlok v enotni obliki sprejet za vse občine.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Glede snega je imel že pred več leti idejo oz. predlog, da bi občina lahko v sodelovanju s KS-
ji skupaj pripravila neke tipske nadstrešnice za ekološke otoke, modularno narejene, ki se jih 
samo postavi. Tako bi bili zabojniki zaščiteni pred snegom in vetrom. Na idejo je prišel po 
nekem neurje, ko so zabojniki in smeti ležali naokrog. Najprej bi to uredili na ekoloških 
otokih, temu bi lahko sledila večja naselja. Lahko bi bilo tudi za hiše, je modularna zadeva, za 
en ali več zabojnikov. Tako bi bila urejenost večja in ni tako velika investicija.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Večina njegovih pripomb na besedilo odloka je posledica tega, da je sistem pobiranja na 
Rakitni v enem delu neučinkovit. Enkrat bi rad dobil odgovore, v katero smer naj to 
zapeljemo. Ali bo enkrat Snaga pripravljena zapeljati z manjšim tovornjakom v ozke ulice in 
se vse hiše in vikende opremi s hišnimi zabojniki, skupne eko otoke pa se ukine oz. se pusti 
samo zabojnik za steklo ali pa eko otoke, ki niso snažni, prestavimo na novo lokacijo npr. k 
čistilni napravi. Lokacijo bi se ogradilo, namestilo kamere in bi videli kdo tja vozi stvari, ki 
tja ne sodijo. Vsakič, ko je lepo vreme se zdi, da iz vikendov praznijo cel kup kosovnih 
odpadkov. Naberejo se kupi, vse je pomešano v črnih, rumenih zabojnikih. Kartonske škatle 
so nezložene in zavzemajo prostor v modrih zabojnikih, je kaos. Otoke ob državni cesti bo 
treba ukiniti. Radi bi dobili informacijo od Snage, na kakšen način. Ali da se gre z manjšim 
vozilom v ulice, ali se gre po poti tipskih vrečk, ki jih odlok predvideva ali pa se vse eko 
otoke prestavi na novo lokacijo in skušamo tam vzdrževati red. Če pa že mora biti nered, naj 
bo vsaj na enem mestu in manj viden. Problem je tudi, da na eko otoke ob državni cesti 
večkrat kaj pripeljejo tudi iz sosednje občine Cerknica in morda kdaj še kakšen gradbinec, ker 
je preprosto pri roki.   
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja, z nekim usklajevanjem s Snago bo treba to rešiti. Drži kar pravi Miran Repar, da je 
Rakitna največji problem.  
 
Marko Čuden – podžupan 
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Kar je omenil Miran, je edina prava pot dogovor s Snago, če lahko zagotovijo manjše vozilo 
in da ljudi prisilimo, da imajo svoje zabojnike. Ko imaš svoj zabojnik, ga imaš 
pospravljenega, nihče ne meče vanj. Kar je skupnega je slabo, to se je izkazalo v KS 
Bezovica, Vnanje in Notranje Gorice. Vsi uporabniki so dobili tudi modre zabojnike, vse 
imajo doma, razen zabojnikov za steklo. Zabojnike za steklo smo pustili na določenih 
lokacijah in ni nekih večjih problemov. Ekoloških otokov, kot so bili včasih ni več. Ljudje so 
se navadili in načeloma ne odlagajo več smeti drugje. V KS Podpeč – Preserje in Rakitna še 
imajo ekološke otoke, nekateri ljudje so nemarni in to izkoriščajo za odlaganje raznih 
odpadkov. V času epidemije smo ljudje imeli veliko časa. Nekateri niso mogli počakati, da se 
je odprl zbirni center pri JKP Brezovica. Odpadke so odlagali na raznih lokacijah, najlažje pa 
je odpadke odvreči na ekološki otok. To se je odražalo na terenu, vsi so nekaj pospravljali in 
čistili doma. Sam osebno ni za enoten ekološki otok na Rakitni, ker je možno, da bodo ljudje, 
ki že sedaj napačno odlagajo smeti, še vedno odvrgli smeti tam, kjer so sedaj kontejnerji. 
Potem bo treba pobirati smeti na ekološkem otoku in še po lokacijah, kjer so včasih bili 
kontejnerji. Ni prepričan, da bo to v redu. Lahko pokaže slike, kaj se dogaja v Notranjih 
Goricah pri zadružnem domu, kjer imajo velike kontejnerje, ker je veliko strank. Odlagajo 
raznovrstne odpadke, najbolj ga je zabolelo, ko je videl, da je bila v smeteh prazna kantica za 
olje, ki smo jih delili občanom. Kam dajejo odpadno olje iz gospodinjstva? Nekateri pravijo, a 
ga nimajo, vendar ni primerno, da se plastično kantico vrže v črni kontejner. Sporen je odnos. 
Se strinja, da je na Rakitni to problem. Je grdo, otoki se nahajajo ob glavni cesti, ljudje hodijo 
na Rakitno in to vidijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Tudi vsi morajo dobiti še preostale manjkajoče kontejnerje. To spremeni odnos, ko imaš 4 
zabojnike in se zaveš, da je treba to ločevati. Predlaga, da ta odlok sprejmemo, sicer nas še 
enkrat čaka v jeseni in ne bomo nič bolj pametni, kot smo sedaj. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 71: 

• Občinski svet Občine Brezovica skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo 

predloga Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Brezovica. 

 

• Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v 

občini Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Ker smo ravno pri odpadkih, bi dodal, da smo na našem komunalnem podjetju spremenili 
režim. Da lahko pripelješ kosovne odpadke na deponijo, se je potrebno najaviti. To je bilo 
sprejeto zaradi epidemije. Zaposleni so zadovoljni s tem režimom in bo ostal vnaprej. Na 
deponiji je večja kontrola, večji red, ljudje ne hodijo en po drugem. Sedaj je na deponiji po 
ena stranka, ko konča lahko vstopi naslednji. To je prava odločitev tudi glede na informacije 
iz podjetja.  
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AD 7 
Predlog spremembe Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 
 
Metod Ropret – župan 
Obe zadnji točki sta namenjeni uskladitvi proračunskih stanj s situacijo, ki smo jo bili deležni 
skozi ukrepe in nabave v obdobju epidemije. Predvidenih sredstev je bilo premalo, nihče ni 
pričakoval, da bomo v takem obsegu potrebovali nabavo zaščitne opreme. Imamo tudi 
podatke. Za potrebe vseh naših služb, ki so to potrebovale – zdravstvo, pedagogi, vzgojno 
varstvene in naše operativne potrebe, smo porabili 45.168 evrov. Iz tega smo kupili približno 
35.000 mask, imamo inventuro, kaj vse je še na zalogi. Imamo še 15.870 zaščitnih mask, še 
nekaj pralnih mask, razkužil in ostale opreme. Ocenjujemo, da kar se tiče zaščitnih sredstev, 
smo na drugi val dobro pripravljeni. Na začetku je bilo vse skupaj kaotično. Na izjemno 
razumevanje smo naleteli pri domačih podjetnikih, ki so določena zaščitna sredstva imeli 
zaradi narave svoje dejavnosti in so nam jih pravočasno in ob primernih pogojih odstopili. 
Večjega pomankanja skozi celotno obdobje nismo čutili. Vse kar je bilo nabavljeno in 
pripeljano je evidentirano. Tudi razdelitev je evidentirana, o vsem je bilo poročano 
Regijskemu štabu CZ, to je poveljnica CZ natančno vodila. Ob odločitvah, ki smo jih 
sprejemali, smo presegli kvote, ki smo jih imeli. Imeli smo 30.000 + 10.000 evrov, teh 
sredstev je bilo premalo. Zato danes prosimo za uskladitev. Prestavljamo sredstva iz splošne 
rezerve na obvezno.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Prosil bi za informacijo, kakšna splošna slika se kaže s prihodki in odhodki, kako velik 
rebalans bo potreben? 
 
Metod Ropret – župan 
Groba ocena je, da bo prišlo do upada prihodkov in povečanja stroškov, sploh na postavkah 
vezanih na trenutno situacijo. Verjame, da smo z zadrževanjem nekaterih aktivnosti in 
zaustavitvijo ne nujnih naročanj omejili tudi izdatke. Po občutku ga ni strah rebalansa v 
jeseni. Smo še na varni strani. Današnji OPPN je tudi dober segment v naboru prihodkov iz 
komunalnega prispevka. S tem si bomo sliko kar dobro izboljšali. Letos se bo nekaterim 
stvarem treba odrekati, tega se zavedamo. Ne bomo pa odstopali pri ljudeh, tisti ko so delali 
tako ali drugače, bodo svoje delo dobili plačano. Vzdrževali pa smo se nagrajevanj, tudi če so 
nam bila sugerirana. Nismo zaznali tudi posebnega pritiska s strani ljudi. Na komunali bo 
treba nekatere stvari rezati, pri prizidku za šolo prav dosti ne moreš. Pri kadrovskih postavkah 
se bodo stvari povečale. Na prihodkovni strani se nam je skozi povečano povprečnino 
nekoliko spremenilo. Pri komunalnih prispevkih bodo verjetno prihodki nekoliko nižji. Ne 
vemo še natančno, koliko bomo dobili iz naslova povračil. Mi smo zahtevke za povračila 
oddali. Za vrtce smo mesečne tranše povračil že prejeli. Nismo pa dobili še za zaščitno 
opremo. Nekaj bomo še dobili povrnjeno, težko pa je napovedati koliko.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Trenutno smo v dosti dobri finančni kondiciji. Vsako jutro spremlja prihodke, to pregledajo z 
računovodstvom. Tudi s komunalnimi prispevki smo kar v redu, ljudje vseeno vlagajo 
dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, se bo še gradilo. NUSZ je bil poslan, prvi obrok 
zapade 12.7., sredstva že prihajajo. Del kratkoročnega kredita, ki je bil najet okrog novega 
letal, v višini 500.000 evrov, smo že vrnili 250.000 evrov. Gledano en mesec naprej, ni 
kakšnih večjih obremenitev. Če bo vse normalno, bomo verjetno kredit že zaprli. Ko bomo 
dobili komunalni prispevek za trgovski center, bomo lahko že razmišljali o plačilu obroka za 
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zemljišče za dvorano, če bo že vse geodetsko rešeno. Začetne nabave opreme za COVID-19 
so bile po principu znajdi se in kdo koga pozna. Če bi čakali zaščitna sredstva od države, ne bi 
imeli nič. To lahko na glas povemo. Sedaj še imamo okoli 15.000 zaščitnih mask na zalogi, 
plus ostalo opremo. Ko so se ponovno odpirale šole, smo dobili od države na vsakih nekaj dni 
po približno 2.500 mask. Nismo pa dobili razkužil, ki so bila še bolj potrebna ob odpiranju 
šol. Razkužila se potrebujejo za razkuževanje površin ter rok. 7.400 evrov so stala razkužila 
in čistila, da smo opremili naše šole in vrtce. LEK nam je doniral 200 litrov razkužila, ki je še 
na zalogi. Razmisliti bo treba še o nabavi gelov – razkužil za roke, teh trenutno skoraj 
nimamo na zalogi. Manjšo donacijo mask, okoli 100 komadov je dalo podjetje Omega air. 
Tudi bivši direktor OU Viktor Poličnik je doniral kar veliko stvari – rokavic, nekaj boljših 
mask, pokrival itd. Hčer je šla v Afriko in je želela to vzeti s sabo, vendar gre za večje 
količine, transport bi bil predrag, zato je to ostalo v Sloveniji. Takoj, ko je bila kriza, je 
gospod Poličnik poklical in nam dal zaščitna sredstva, s katerimi smo na začetku rešili kar 
nekaj težav. Pri vsaki stvari se je treba učiti, bili smo sami, glede na situacijo, smo občino 
obdržali na nekem nivoju in tudi sedaj še imamo dovolj zaloge.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Ker smo ravno pri virusu in zdravju ljudi, ga zanima, kakšna je strategija občine glede 5G 
omrežja? Ali so občine prepuščene investitorjem? Krožijo razne informacije. To posega v naš 
elektromagnetni prostor, zdravstveno je zadeva vprašljiva. Ali sledimo državni logiki ali je 
kakšna druga opcija?  
 
Metod Ropret – župan 
Nekega posebnega vpliva na to nimamo. Distributerji so nosilci licenc. Verjetno se bodo na 
državnem nivoju 5G licence podeljevale. Prebrati je možno vse živo, od tega da je to odlično, 
pa do tega, da gre za permanentni nadzor itd. Verjetno je oboje blizu resnice. Do zdaj do njih 
ni prišla informacija, da bi kdo kaj pri nas nameraval. Prej je pozabil povedati, da se bo na 
Rakitni urejalo sodobno optično omrežje, izvajalec bo Telekom Slovenije. 5G omrežje 
postavljajo operaterji, če ima nekdo licenco, ne ve če ga lahko mi ustavimo. Kolikor ve, mi 
dajemo morda soglasja na lokacije, na omrežje pa ne. Vendar lokacije sedaj operaterji že 
imajo, vprašanje je, če bomo še enkrat vprašani, če lahko postavijo še dodatno 5G omrežje. Se 
bo glede tega pozanimal.  Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 72: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog spremembe Odloka o proračunu 

Občine Brezovica za leto 2020. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Predlog  nabave dezinfekcijskega osebnega prehoda ULTISAN UDH 200E 
 
Metod Ropret – župan 
To je še ena od zadev, ki so jo v dani situaciji kot Štab CZ naredili in zanjo potrebujemo 
formalno potrditev, ker vrednost presega vrednost 10.000 evrov. Zaznali smo, da največja 
nevarnost preti domovom za ostarele. V okviru domov Deosa se je zgodila okužba v Horjulu, 
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Deos je pristopil k nabavi dezinfekcijskega tunela za dom v Horjulu. V tunelu se izvede nano 
pršenje z razkužilom in UV presvetlitev. To naj bi resnično dobro razkužilo tiste, ki vstopijo 
ali izstopajo. Kot občina in CZ smo se po temeljitem pogovoru z našimi zdravniki odločili, da 
pristopimo k nabavi in tunel lociramo k vhodu v dom starejših občanov. Ne glede na to, da je 
to bil velik strošek, pa v domu nismo imeli nobene okužbe – to še ne pomeni, da je ne bomo 
imeli. Vsi verjamemo in upamo, da smo dobršen del problemov s tem rešili. Tunel obvezno 
uporabljajo vsi, ki dom dnevno zapuščajo – oskrbovanci in zaposleni ter vsi, ki v dom dnevno 
vstopajo. Dogovor je šel v smer, da tunel uporabljajo naše patronažne službe, zdravstveni 
delavci, delavci RK, gasilci, vsi ki se znajdejo v potencialni nevarnosti okužbe. Sigurno smo 
nekaj manj zapravili, ker nismo zaščitne opreme delili po domovih, ampak smo opremo 
selektivno delili, kjer smo menili, da je najbolj potrebno. Smo pa kupili ta tunel. Nabava gre 
tudi iz sredstev rezerve, tudi to je predmet našega zahtevka za refundacijo, če bomo to dobili 
refundirano pa se še ne ve.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Nima pomislekov, meni da je to bila prava poteza. zanima ga, če je napravo plačala občina v 
celoti ali en del Deos? Se pravi smo lastniki naprave, locirana pa je v domu? Bomo lahko 
dobili povračilo od države, če prikažemo, da šele sedaj odkupujemo? Obrazložitev je na ta 
način napisana, ampak je epidemije sedaj konec. Trebe je prikazati, da je to bili kupljeno v 
času epidemije.  
 
Metod Ropret – župan 
Občina je plačala v celoti. Tako je, naprava je v domu Notranje Gorice. Deos se je za nabavo 
odločil v Horjulu, kjer so imeli največ težav. Tudi eden naših občanov je tam umrl, okužb je 
bilo veliko. Njihove strokovne službe so menile, da lahko naprava bistveno pripomore k 
reševanju problema. Zaradi strahu in bližine, smo se tudi mi odločili za nabavo. V nabor za 
refundacijo smo napravo dali, če bomo kaj dobili, bomo videli. Račun pa imamo iz časa 
epidemije. Zahtevke lahko vlagamo do 15.7. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 73: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se iz postavke obvezne proračunske rezerve 

proračuna Občine Brezovica za leto 2020, poravnajo stroški odkupa »dezinfekcijskega 

osebnega prehoda ULTISAN UDH 200E« v višini 17.930,23 €.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:45 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
Razprava 10. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


